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„.Kaj vi, ho Bet-lefem, lando de Judujo, neniel estas | 
plej malgranda inter la regantoj de Judujo; Ĉar el | 
vi venos reganto, kiu paŝtos mian popolon Izrael. | 
(S.Mateo 2:6)          



  

Jen iom koncize informon pri la vi 

vo de nia Asocio dum la du lastaj mona= 

toj de la jaro 1.980, kiu elĉerpiĝas. 
Disvolviĝas kontentige niaj kursoj 

de Bsperanto, kaj por komencantoj kaj - 

por progesantoj, kun partopreno de pres 

kaŭ ciuj, kiu ilin aliĝis. 

Speciala vigleco de la Asturia Es- 

perantistaro montriĝis okaza de la Zamen 

hof-lago, kiun ĉi-jare ni brile festis 

dimanĉon, la 14-an de Decembro.La pro~ 

gramo de nia omaĝo al Zamenhof en la nu 

na jaro, konsistis el jenaj eroj: 

~"Intersaluta mateno", je la 11-a 

horo matene en nia sidejo, k$e la gesa- 

mideanoj alvenintaj el divergaj lokoj — 

de la provinco estis akceptitaj far la 

Gij6n-aj gemembroj de nia Asocio, 

=Je la 12-a horo en la teatro de la 

“Katedro "Jovellanos", kun ĉeesto de kaj 

la Asturia samideanaro kaj ekstermovada 

publiko, okazis la Oficiala Malfermo de 

la Omaĝo al Zamenhof per paroladeto en 

Kastilia lingvo (ĉar adresita al la ŝe- 

nerala ekstermovada publiko) fare de - 

S-ano Alcibfades González Meana, kiu - 

trafe reliefigis elstarajn momentojn de 

la vivo de nia Majstro.Post la prezenta 

paroladeto, kiun oni forte aplaŭdis, la 

ĉeestantaron plezurigis la Hora Ensemblo 

de 3N3IDISA, kiu bele kentis jenajn art 

a vale trocar! de Juan de la Encima 
YAsor que ne cautivas", anónino 
BAy, linda amiga", anónimo 
*Bajlos de gaita! de Torner 
“Dino paxarín parlar" de A,Enbt1 
Y Jirones del alma" de S.Doningo 

    

Manto a Asturies! de E.Truhán 
*E] chalaneru" de A.Enbil 
Soy de Mieres! de A,Rulz Martínez 

La Hora Ensemblo estis premiita per 

tondra bisa aplaŭdado, kiu devigis ilin 

aldoni la kantons ; 

"Gobbo so pare! de Jofre 

=Je la 14-a horo okazis Oficiala Ban 

kedo en fama Restoracio; bankedo kiu kun 

igis kvardekon da asturiaj gesamideanoj 

en gaja kaj vere frata etoso.Intute ne- 

forgesebla travivaĵo. 

Post la bankedo, je la 5-a horo post 

tagmeze kaj kiel krono al la omaĝo al la 

iniciatinto de nia lingvo, la partoprenin 

toj translokiĝis al la strato ESPERANTO 

(inaŭgurita okaze de la 39-a Hispana Kon- 

greso de Esperanto, okazinta en nia urbo), 

ĉe kies nomtabulo oni metis bukedon da — 

floroj. 

-Kaj fine, oni adiaŭis sin peociproke 

kun bondeziroj por la finjaraj festoj kaj 

kun promeso pri pli vigla por-Esperanta - 

laborado.Tiel estu! 

Nia biblioteko pliriĉifis.La filo de 

nia forpasinta S-ano Cándido Cienfuegos , 

entuziasma esperantisto, kiu apostole pro 

pagandis nian lingvon, donacis al nin Aso 

cio kaj librojn kaj gazetojn en Esperanto 

apartenintaj al lia patro.Ni kore dankasJ 

NEKROLOGO 

La 15-an de Decembro, post longa malsano je aĝo 69 jdroj, 

forpasis nia sanfdeano, membro do nta Asocio, MARIANO 

| TREJO MEDINA.NT kondolencas lian vidvinon, s-inon Murora 

Fonbella GonzAlez, ankaŭ membro de nia Asocio, kaj cete» 

rajn fantlianojn, 
 



PAROLADETO 
legita en la Ateneo Jovellanos de Dij6n 

la 14-an ĉe Decenbro de 1.980 
okaza de la Zanenhof-tago organisita de 

ASTURA 2SPIRANTO-ASOCIO 

Señors3, señores, "samideanos" todos1 
Meñana se cumplen 121 años del naciaiento del sutor 

de la lengua Internacional Isperanto, Lázaro luis Zamen= 
hof.Todos los años, por estas fechas y buscando siempre 
la mis cercana al díz 15, se celebra entre los esperan- 
tistas organizados la conmemoración del para nosotros tan 
fausto acontecimiento.La "Astura Esperanto-Asocio" ("Aso 

ciación Zeperentista Asturiana") lo hace hoy nusvanente 
con tal motivo, he sido encargado de iniciar los actos = 
del día de hoy con una breve reseña sobre la vida del que 

nosotros llamemos "la Majstro", es decir, "el Maestro" . 
Evidentemente, la biografía de Zamenhof, como la de todos 
los granies hombres, bien podía dar ple a unz conferencia 
de altos vuelos y gran extensión, por tretarss de una vi= 
da llena de ejemplos y preñada de enseñanzas.Pero las ne- 
oesidades de la programación obligan a ceñirmos a una rá- 
pida ojeada sobre la materia, procurando destacar lo más 
notable y significativo del paso de tan ilustra persona - 
por este mundo que ól se esforzó en mejorar, dotándole de 
un medio fícil de interoomprensiónsel Esperanto. 

Nació Lázaro Luis Zamenhof en Blalystok (Polonia), el 

dia 15 de Diciembre de 1.859, y alli pasó su infancia, = 
hasta el año 1.873, feoha en la que su padre, el profesor 
de idiomas Maroos Zamenhof, se trasladó con toda su fami- 
lia, a Varsovia, la capital polacs,A11f, en Varsovia, 85 
donde empieza la parte más interesante de su vida, ya que 

siendo estudiante de bachiller, y sintiando hondamente — 
una preocupación por los problemas que la diversidad de 
lenguas acarreaba, llevó a cabo un proyecto de lengua muzi 
ar, que ŝl denominó "lingve universala" y que difería bag 
tante del actual Esperanto, fruto de sus trabajos posteri 
ores.Téngase en cuenta que el Esperanto que llegó con el 
tiempo y bastante rapidez, a extenderse con éxito por to- 
do al orbe, no ha sido obra de pocos meses, ni mucho menos, 
Fueron necesarios algunos años de tesón y de fé en los ra 
sultados.Pero, volviendo a su primer proyecto, antes menoi 
onado,, diremos que fue bien acogido por sus condiscípulos, 

que fueron, naturalmente, los primeros en conocerlo, mas 
pronto tropeaó con las burlas y coj la oposición de la 
“gente seria"»Esto Último hizo que Zamenhof se decitiera 
a seguir trabajando en su proyecto sia darle publicidad - 
alguna, en secreto, para no enfrentarse abiertamente con 
la incomprensión del mundo exterior. 

En el año 1.879 se trasladó a Moscú con objeto de in- 

gresar en la Facultad de Medicina, permaneciendo allí has= 
ta que, transcurridos dos años, regresó a su casa, donde = 
se encontró. con la triste sorpresa de saber que su padre, 
sn cuyo poder habían quedado todos los papeles que conte 
nian la “totalidad da su labor sobre la lengua auxiliar, lo 

había eohado todo al fuego, aconsejado por los amigos de 
la familia, los cuales insinuaban la posibilided de que 
anuallo que ellos tildsban de una "idea fija" forzosamen- 
te acabaría trastornando las facultades nenialas del jovan. 

Fué paña Sl, y fácilaente ae comprenderá, un ruáo gil 
pe, pero no por ello se desanimó. Tantas eran su f6 y su - 

voluntad~'de llevar 3' busn termino su idea, qus ihnmediz- 

tamente emprendió de nuevo la tarea ten desgraciadamen= 
te interrumpida, con mís entusiasmo y más axinco, si 

cabe, que antes. Y en su empeño persistió hasta el año 

4.385 , en el que vió, por fín, coronada su perseverancia, 
dando fina gu otra al mismo tiempo que obtenfa el titu- 
lo de médico.Obtenido este, y siendo, al parecer, demasis- 
do sensible pará el ejercicio de la medicina general, se 
traalad6 entonces a Viena , con „el nropdsito de qursar alli 

los estudios de oftalmología, 
Más tardo, en el nes de Agosto de 1.397, se vasó con 

(lara Zilbernik, coincidiendo casi con su matrinonio la apa. 
riciĝn de su primer libro acerca de la lengua internacional, 
libro que ?irm$ con el seudónimo de "Doctor Esperanto", que 

   

viene a significar "el Dootor que espera, que tiene esperan 
za", quedando luego esa palabra, "esperanto", en memoria au. 
ya, cono nombre oficial de la lengua por él creada, 

A partir de ahí puede decirse que Zamenhof se entregó 
total y plenamente, en cuerpo y 21ma, al empeño de llevar 
a cabo, de hacer realidad, aquella su idea de una lengua in 
tornacional, totalmento neutral, no buscando ni apetesien- 
do honores de ningma clase, no deseando verse colmado de 
halagos en modo alguno.No aspiraba Zamenhof a que el idioma 
salido de su inquebrantable voluntad fuese sencillamente un 
idioma corrisntemente hablado y escrito, sino que entrase — 

tanbiĉn en el munio likerario de lleno, por la puerta sran- 
de.Y así se dedicó a enriquecerlo traducisndo a Él las obras 
maestras de la literatura univers: 

  

Traducciones suyas) que 
conteituyeron a dar vigor el Isperanto, fueron "lanlot", de 
Shakespeare"; "George landin", de Moli3rs; "El Inspector", 
de Cogol; "Ifigenia", de Goethe; "Los bandidos", de Sohillor; 

"la lucha por la vida”, de Diokens; "Marta", de Orzeszko, y 
los cuentos de Andersan.Ŭcnoceĉor a fondo de la lengua he - 

brea, hizo una traducción al Zsperanto del Viejo Testamento 

que se considera superior a todas cuantas s9 conocen en otros 
idiomas. 

AL morir, el 14 de Abril ĉe 1.917, a los 57 años de a= 
4 el nundo, a cuys pacificzcidn definitiva ssperaba £l - 

que contribuyera de forma decisiva su oreación, y que se ha- 
llaba por entonces on plena oréfa de sangre, en lo que mís = 

  

tarde se llamó primera guerra mundial, perdió a uno de sus — 

más preclaros varones, ; 
Anabamos de var, an lo hasta aquí dicho, un estozo ds = 

lo que en realidad fuŝ una vida repleta de acontecimientos y 
salpiĉada de hechos relevintes.Una biograffa extensa roqueri 
ria un conocimiento profundo de nuchos fastores que, induda- 
blemente, ejemieron una notable influencia en la vida de Za 

monhof, tales como el ambiente que le rodeó durente su infan 
oia y su juventud, el origen de su fanilia, las oireunstanci, 
as sociopolfticas de la Polonia le entonces, ocupada 4 la sa. 
zén por la Busla de los zares; y muchas otras cosas     

  
Zamenhof era uh hombre inteligente y culto, de eso no 93.



Ha duda aleunz.La inteliconcia no es un mérito, puesto - 

que no depende de la voluntad del individuo, Se nase inte 
Meento Gomo sa naos rabio, ahato o dotado da uza amonio 

s4 vos.Pero la cultura, le sabiduría, sí son méritos, ya 
due £stas si dependen le la voluntad nersonal y son fruto 
del a3fuerto de quisn las poaes.Y Zamenhof lis posefa en 
Érado aumo y, lo nis digno de sdmiraciĉa, es que lam a- 

pliso durante toda su vida mis en beneficio de los iando 

qus 'en el propio proveoho,Toda su ilusiĉn estuvo puesta 

en sl afín de dotar al mundo de un medio qua fscilitase 

la mutua comprensión antre sus habitentesi el speranto, 

TI confiaba en que, son el triunfo de este idioma ( que 
todavía está algo lejos de llegar ), llegarfan a desapa 

recer todas las csusas de guérras entre las naciones, y 

esa confianza eta ol faro que guiaba todo su afán, Pero 

lo que yo encuentro en $1 de mís notsbla es su 16, su 
enorme 26 ĉu su obra.dáusila ££ que le inpedís desaninaz, 

ue, perder el fnigo ni un sdlo instanta, por grandes y 

resistentes que fueras los obstáculos que tuvieno que = 

venoer. Aquella P3 qua le expujó nada menos jus 2 orosr mn uuo- 

yo idioma, ¡ un muevo idioma 1, enfrentándose, como un gigante, 
contra los interessa oreatos por los idiomas ya txistentes y 

¿ospreciando burlas y desplantes. 

Pusa bien! Ŝato es sl hombra a quien hey vamos 2 honrar, ma 

vez más, on uta pequeña parte de actos culturales y una más — 

grands parte de actos gastronónicos y "subsiguientas",Sonfra- 

* tericenos alegrenento todos en esta." d£fa de lamennof 1,920 "e 

Disfrutínoulo juntamente en paz y buena armoniw.Pero antes, — 
queridos y estimados "ssmideanos", ¿ le pedimos a Lázaro luis 

Zamenhof que desde a11f, desde la etermidaĉ, nos infunda a to 
dos un poso de fé en el triunfo del Esperanto, un poto de su 

voluntad de conseguirlo y um poco de oónstancia para "empujar"? 

¿ Se lo pedimos 7 ¿ Th? 

Nada más.Muchas gracias por vuestra atención» 

(meca 

  

19) Estis iu Dio, kiu kreis la ĉielon, la teron kaj la homon ( ĉi tiun laŭ sia fi- 
guro kaj simileco ). 

29) Estis estaĵoj de la spaco, kiu kreis la homon kiel homo ( aŭ en versio pli sim 
pla, la vivo naskiĝis en la spaco kaj falis al la Tero sur terenon fekundan preparita — 
por tiu celo ). 

39) stis miksaĵo de hazardo kaj neceso, tiu kiu sen ekstera interveno naskigis la 
vivon el senviva materio kaj florigis ĝin tra milionoj da jaroj, fis fia nuna varieco y 
kiu inklusivas la homon. 

RXKKXKODOOOOXXXXXE 

 



"Je la komenco Dio kreis la Ĉielon 

kaj la Teron".Per ĉi tiuj vortoj simplaj 

kaj eksterordinaraj komenciĝas la Genezo, 

unua libro de la Biblio, 

Ĉu estis astaĵo Ĉiopova, supernatu- 

ra, kiu laŭ sia propra deziro kaj volon- 

teco, kreis la Ĉielon kaj la Teron kaj 

poste la homon, laŭ sia figuro kaj simi- 

leco ? la Biblio metas je la komenco unu 

ideon ( Dio-n ), lia volonteco estigis - 

la mondon kaj la homon, lia aŭtoritateco 

ne bezonis kiujn ajn dubon aŭ demandon. 

Jen ekspliko trankviliga kaj flatema. 

Ne estas surprizo, ke la ideo de iu 

Dio, kiel unika kreinto, forigus la kom- 

plikajn mitojn politeistajn, tiel, ke ho 

diaŭ preskaŭ la duono de la homaro estas 

kredanta de la unuaj vortoj de la Biblio. 

En la mezuro, kiun ni ĉiu scias,ĉiuj 

popoloj de la mondo sentas la neceson in 

terpreti aŭ koni sian originon, kaj 8ĉi 

tiu deziro ĉiam estis la bazo de ĉiu kon 

cepto religia.Je unu flanko, la mem kre- 

dantoj pro interpretado tre rigora eksen 

tis dubojn pri la vereco des la Sunktaj —- 

Skriboj, kiel la arkieskopo irlanda Ja- 

mes Ussher, kiu en la jaro 1.650, kun la 

Biblio en la mano, anoncis, ke Dio kreis 

la mondon en la jaron 4.004 antaŭ J.C. 

Aliflanke, estis kritikantaj mensoj, 

kiuj montris la diferencon inter la vor- 

  

toj de la Biblio kajilizj propraj rimarki 

goj.Koperniko malkovris, ke la Tero ne tro 

viĝas en la centro de la Universo kaj Char 

les Darwin surterigis lc homon de lia tro 

no, kiun ĝi mem estis kreinta, klel ” la 

pinton de la kreo ".Per tio, ĉu la scien- 

tistoj ne puŝas la homaron al universo sen 

fina, sentempa, malkompatema kaj en lasta 

koncepto atea ? 

Filozofoj de la religio intencaa me- 

ti ponton inter la Parolo kaj la Vero. La 

lasta   Genezo estas metaforo, sed trans la 

limo de la scienca malkovro troviŝas Dio, 

kreanto de la Universo, do anksti de la homo. 

Sed, kiel estin kresta la homo ?, ĉu 

donis Dio al Universo specialan tondenoon 

kreantan ĝia le kreo de la homo, kial las 

ta celo ?, ĉu Dio intervenis pere de "spe 

cialaj impulsoj" en la disvolvifo de la ~- 

Tero kaj de la Universo, kiu cetere obeis 

la leĝojn de la naturo, unike por ke ni a 

peru "laŭ sia figuro kaj similoco" ? 

Multaj homoj kredantaj de lo Biblio 

preforas, hodiaŭ, la tekstajn vortojn de 

la Genezo, anstataŭ la molernajn interpre 

tojn teologo-scienoajn pri la kresdo. Fn 

Usono, kiel ekzemplo, estas serioza Sisku 

to inter la nomataj "kreismistoj" kiuj ms 

tulas ke oni instruu sian fidon en la kla- 

soj almenaŭ dum egala kvanto da horoj ol 

la moderna biologio.    El la libro "La 

nueva historia de 

Adán y Eva" de 

Gínter Haaf, tra= 

ĉukiss 

WI3 SIMRANO PEREZ 

Sabadell 1.12,1980



ASTURIO GASTIGIS 49 AŬSTRIAJN INFANO. 

  

neasmzezresszszensteaszazszerssrmrg: 

“Antaŭ 60 jaroj.Pluraj hispanaj re- 

gionoj estis protagonistoj de bela kaj 

grava evento pro la nobleco de ĝia celo: 

gastigi aŭstriajn infanojn Sirtoj) de 

la unua mondnilito.Tiu evento sendube - 

pasis ne perceptebla por multe da perso 

noj.Tamen, la hispanaj geesperantistoj 

devas rememori ŝin.Unue, ĉar ĝi montras 

ke la Esperanto Movado estas vera vehi- 

klo de amo kaj de paco; due, Ĉar la no- 

vaj gesamideanoj sekvu la ekzemplon de 

tiuj kiuj sub la direktado de S-ro Zhni- 

lio Gaston Ugarte, el Zaragoza, patro - 

kaj avo de prestiĝaj geesperantistoj, - 

patronis la gastigon en Hispanio de 326 

aŭstriaj infanoj. i 

Kiel oni akceptis tiun multenomtwan 

grupon de aŭstriaj infanoj ? 

la Esperanto Grupo de Stirio en - 

Graz ( Aŭstrio ), sendis cirkuleran le- 

teron al la Esperanto Asocioj de diver- 

saj landoj, inter ili, Hispanio, sub ĉi 

tiu titolo: " Ĉu ili kulpas ? " 

Respondoj ne malfruis.Belgujo, ĉe- 

Roslovakio, Danlando, Hiŝpanio, Francio, 

Nederlando, Anglujo kaj Svedujo sendis 

tuje la koncernajn invitojn.Tial ke plej 

granda nombro oni ricevis el Hispanio 

( 200 en sep semajnoj ) oni decidis la 

gastigon en nia lando. | 

a Sro Gaston Ugarte organizis en Z4 

ragoza " Patronsro por aŭstriaj infa- 

: noj-n '", apogita de la Provinca Deputite 

jo, kie stariĝis ĝia sidejo, kaj la Ur - 

bestraro.Prezidis gin la Prezidanto de - 

Deputitaro, S-ro Javier Ramirez kaj *3- 

tis Sekretario, la propra S-ro Enilio - 

Gastón Ugarte advokato kaj Prezidanto - 

por Hispanio de la Asocio de Juristaj -' 

TZsperantistoj.Aliaj eminentuloj de la - 

Patronaro, estis: la Ĉefepiskopo, la Ci- 

vila kaj Milita Provincestro, k.t.n. 

la 6-an de Oktobro de 1.9208 jaro 

- alvenis en Barcelonon la unua ekspelicio 

E kaj poste, ok pliaj.La lasta alvenis la 

1-an de Aprilo de 1.9218 jaro.la 325 aŭs 

triaj infanoj gastigitaj oni distribuis 

tiele: 241 en Katalunio kaj Valencio; 36 

en Aragono, kaj 49 eni Asturio. 

Kaj ĉio, dank'al Esperanto, do la 

aŭstriaj infanoj lernis la Internacian 

Lingvon por ke ili ne havu malfacilaĵojn 

en Hispanio. : 

: la infanoj kiuj ne restis definiti 

ve en nia lando, 56, revenis en Aŭstrion 

post unu jaro, en Aprilo de 1.9228 jaro. 

Mi ne scias la nomojn ĝe la asturi- 

aj familioj, kiuj akceptis aŭstriajn in- 

fanojn en siaj hejnoj.Mi petas al tiuj - 

kiuj povas informi min, bonvolu fari tion 

la Patronaron supre citita oni mal- 

fondis en Septembro de 1.9239 jaro, post 

atingi kun plena sukceso sian celon.Ĝis 

„lasta protokolo datumita la 218 de la -



sama monato, Septembro, en kiu oni faris 

“eksplicitan mencion de " dankeco al la 

minteresa laboro farita de aragona ho- 

mos EXILIO GASTON UCARTE ".. 

Tiun mencion devas fari nia la his- 

panij geesperantistoj pri S-ro Gaston U- 

VERDIKTO PRI LAS 20-aj 
s=z=sm: 

  

La Internaciaj Floraj luioj, organi, 

zitaj de la Kataluna Esperantistaro oka- 

ze de sia jara Renkontiĝo havis en la nu 

na j2ro novan sukceson.Jena verdikto es- 

tas klara atesto pri tios 

NATURA FLORO al " Kanto de Salomon 

al Ŝulamit ", de Ĵiri Korinek, el Ŝefos 

lovakio. 

Subpremio, al " Studenta Kanto ", 

de Zora Heida, el Svedujo. 

JASMENO, al " Cannabis Indica " yde 

Joan Ramón Guiñón, el Hispanujo. 

  

" FRATECO 

  

Jes, la Esperanto-Societo "Frateco" 

onaĝis sian Prezidanton, S-ro D. Miguel 

Sancho Izquierdo, okaze 90-a datreveno de 

lia naskiĝo. 

Al tiu atesto de admiro, dankemo kaj 

respekto.mi, kiel sendube ĉiuj hispanaj 

aj IU 

garte kaj pri ĉiuj kiuj ebligis tiun no- 

blan agon. 

Ĉi tiun informon mi legis en " Hoja 

del lunes ", de Zaragoza, kiun sendis al 

mi F-ino Inĉs Gast6n.Al ŝi kaj al la aŭto 

ro,C,Danfngvez Viguera,mian sinceran dankon. 

  

AGIAJ, FLORAJ IUDOJ 

  

VIOLO, al " Ni estas nur homoj ", de Zo- 

ra Heide, el Svedujo. 

ORIGINALA PROZO, al " Du virgulinoj ĉe —- 

rando de la Infero " , de Bernard Golden, 

el Hungarujo. 4 

Subpremio, al " La Sinjoro Instruisto ",, 

de Georgi Mihalkov, el Hungarujo. 

TRADUKA BRANĈO ( subpremio ), al la S-ro 

Luis Serrano Perez, el Hispanio. 

Mian gratulon al la organizantoj kaj 

alla venkintoj, precipe al S-ro Serrano lerta 

esperantisto konstanta kunlaboranto de "HELECO". 

QMAĜIS SIAN PREZIDANTON 

geesperantistoj, aliĝas tre sincere por 

honori S-ron Sancho Izquierdo eksrektoro 

de la Zaragoza Universitato, Zksprezidan 

to de HEF kaj honora prezidanto de ĉi tiu 

lasta organizaĵo, 

KUNVENO DS 1.L.E.I. EN ALICANTE 

De la 26-a ĝis la 31-a tagoj de pa- 

sinta Oktobro okazis en Alicante intere- 

sa kunveno de ILEI-anoj kaj simpatiantoj, 

aranĝita far la estraro de la Hispana Sek 

cio, kiun prezidas la klera kaj entuzias 

ma esperantisto, S-ro Francisco Zaragoza 

Ruiz. ? 

la varia programo de vizitoj al di- 

versaj aŭtoritatuloj pri edukado estis — 

tre fruktolona kaj por Esperanto kaj por 

kvalito de la instruado. 

Mian gratulon al la organizintoj, kiuj 

faras efektivan laboron por enkonduki Es- 

„peranton en la lernejon.



AL LA HISPANAJ GBABONANTOJ DE LA GAZETOJ " OOMOTO " KAJ " REVISTA PORTUGUESA 

AHEAD NARUS sss aŭs su sasa 

S-ro Sacramento Collado, ĝisnuna per 

anto por Hispanio de la gazetoj " Oomoto" 

kaj " Revista Portuguesa de Esperanto " , 

informas al la hispanaj geabonantoj, ke — 

pro okula malsano ĉesas esti tia peranto. 

Li kore dankas al ĉiuj, kiuj abonas 

tiujn gazetojn pere de li, kiuj metis si 

an konfidon sur lin, kaj samtempe petas 

ilin sin turnu, por reaboni tiujn citita, 

jn gazetojn al la nova peranto por Hispa 

nios S-ro Santiago Mulas Gallego, strato 

Alfonso I, 13-1%izq?. GIJON ( ASTURIAS ). 

ĈU MIA LASTA SKRIBAĴO ? 
musekssusanuzanmuummman 

Pro mia okula malsano estas al mi tre 

malfacila afero daŭrigi mian kunlaboradon 

por HELECO kaj se la afero ne ŝanĝiĝas, i 

tiu skribaĵo estas mia lasta kontribuaĵo 

por la bela organo de la ASTURA ESPERANTO 

ASOCIO.Mi fundkore bedaŭras tion, ĉar ~ 

skribi pri kaj por Esperanto estis por 

mi vera plezuro dum 30 jaroj. 

Scd, se miaj okuloj ne resaniĝas,mi 

devas rezignacii sen plendo. 

ĜON KAJ PROSPERON FOJON: „EBLICON KAJ PROSPERON 

Mi finas mian" Vitralon " dezirante al la Direktoro, la Redaktoro, kunlaborantoj 

kaj ĉiuj gelegantoj de " HELECO " 

Nova Jaro. Tre sincere 

INSTRUISTO 

Boĵon, feliĉon kaj prosperan okaze Kristnasko kaj - 

Gijĉn, Decembro 1.980 

d-e eee ere eee 
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ABONU 

PERANTO POR HISPANIO st   

ESPERANTAJN SemstsststemsnnnSsnorsceŭskasssssussmazlesssrsusenskrsnc 

"LA KANCERKLINIKO" „ moderna kultura kaj politika gazeto.Tia, kia ne ekzistas 
alia en la monda merkato ( eĉ en mioiaj linyvoj! ). 
Abono por 4 numeroj 1: 500,00 pesetoj. 

"BULGARA ESPERANTISTO", organo de BULGARA ESPERANTO-ASOCIO.Unu cl la plaj mal 
novaj Esperanto-periodaĵoj en la mondo.Artikoloj pri mo- 
vadaj, lingvaj kaj socisj problemoj.Literaturaj materia- 
loj kaj konkursoj. 
Abonkotizo 1981-a 1 300,00 pesetoj. 

"BUDAPESTA INFORMILO", oficiala informilo de Budapeŝta Teritoria Kouitato da 
HUNGARA ESPURANTO~ASOCIO.Interesa kaj varia enhavo. 

Abonkotizo por 1981-a t 300,00 pasetoj, 

ADONIS GONZALEZ MBANA 
Str. Ramón y Cajal, 44-39 izquierda 
GIJON ( Asturias ) 

rc 

GAZETOJN! 

   



IGISPAKCAJ IASTELOJ 
  

KASTELO DE Benavente 

    
Turo la heliko, antaŭ ot gia restauru 

En urbeto Benavente, meze de nuntem- 

paj belegaj ardezoj, kvazaŭ pulmo de la 

urbo kaj devigata promenejo por la loĝan- 

toj de tiu urbo, elstaris iutempe ĉi tiu 

kastelo, dinkaŭ nomata "Kastelo de la Mota" 

Kies deveno, supozeble, estas antaŭa al 

la XIIS jarcento. 

Bedaúrinde el tio, kio en pasinta 

tempo estis belega kastelo,unu el la plej     

a 
X 

amoraj 

luksegaj loĝejoj de la kastilia nobelaro, 

nur restes impona turo nomata "la heliko" 

pro la komuniksistemo inter ŝiaj etaĝoj . 

la ceteraj partoj de la kezstelo estis de- 

truitaj dum la jaro 1.913, kaj onidire pli 

multo el ĝiaj ŝtonoj, estas ĉjsĝetitaj tra . 

la urba subgrundo. 

Konsistas tiu turo, el kvar etaĝoj, 

kiuj pro niveldiferenco fe la grundo sur 

kiu stariĝas la kastelo, 12 plej malalta 

estas preskaŭ enterigita kaj sen natura — 

lumo, dum la aliaj havas ĉu duoblajn rok- 

tangulajn vertikalajn fenestrotojn ( 29 e 

taĝo ), ĉu belegajn elegaatajn verandojn 

kun reduktitaj arkoj, anegitaj sur artaj 

konzoloj ( 39 kaj 48 etaĝoj ). 

Tri anguloj de la turo, havas tri kva 

rronajn rondajn turetojn kun malpliiĝanta, 

tazoj- ornamitaj el koncernaj buloj, kiuj 

ankoraŭ plireliefigas ĉi tiun turon. 

Komence de la 708 jrrdeko, la tiama 

Statministro de la malaperinta Ministrejo 

pri Informado kaj Turismo ordonis starigi 

apudan konstruaĵon ĉe la turo ( riparante 

samtempe Ĉi tiun cititan turon) kaj 

  

destini ĉion por Nacia Gastejo. 

Do 1.97189 jiro, efextive, ĝi - 

  

estas funkcianta kiel gastejo kun 

nomo; 

" PARADOR NACIONAL REY FOREJSDO 1- 

DB LEON", 

  

DIMANCE? 

Nacia estajo "Rey Fernando 11 de Leon. 

Malantaŭa parto



  

DISTROJ 
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AGROGEDEBNS: 
olzjo|r|T|E|x|zj MV                     

Mu ĉi kvadrato plena da literoj 

enhzvas ses zomojn de floroj. 

Serĉu ilin! 

Pro tio vi povas legi horizonta- 

le, vertikale kaj eĉ iiagonalo - 

en ambaŭ diroktoj sed ne trans- 

saltu litorojn. 

dekavaliro 
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Xongnzanta - 
PER| NI | KI | NI [RAS 

per la sila- 

RAS ¡ON [DIS | NE JAM [bo KI (nigre 
; knj leŭ 

por|6in | Lo |pLo| ma | 42) 203 28 
= la kavelirs 

KI [Ni VAS NU | VA novo cn la 
  

ŝakludo, trovu konatan proverbon, 

  

  

Sbienoglijoj 
  

  

SOLVOJ AL LA ASTAĴAJ ZUIGMOJ 

MOVOJ DE KAVALIRO: 

Alzozpetante sinena 
restas kun sako mal- 
plena. 
ENIGIO; 

Esperante no estas 
nur neŭtrala kaj in 

ternacia lingvo sed 
ankaŭ estas novado 
por la mondpaco, 

AGO; 
1) P; 2) Pra; 3) Prozo; 4) Prozent; 5) Azeno; 
6) Ono; 7) 1.         2 
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La knabfno havos... Kion faras la najtingolo ?     

  

    
Helpe de la sekvantaj difinoj, trovu sep vortojn el ses 

literoj, tiazantera ke ĉiu vorto komenciĝu pro la cirklo 
en kiu estas lu sago kaj sekvonta novado de montriloj 'ĵe 
horloóo, 
1) Granda Insekto el la ordo de koleopteroj, kies virbez 

toj portas crandajn prentlojn sur la kapo. 
2) Amaso da dersa akva vaporo, formiĝanta en la salsupra 

atrosfero ka] nalklaricanta la vidon. 

3) Helena virnano, ku denonstris la nosblocon de la movo. 
4) Ĉiu el la amrtaj sirplaj nedivideblaj substancoj kiuj 

laŭ la sistono de Lejbnico, konsistigas la elsnentoj 
de ĉio en la Universo. 

5) Virnono, „a, de Patro do la Katolika EKlazio. 
6) Arto konwiiki enociojn per la muziko do la parolo,obe- 

ante lajn netrikajn regulojn. 
7) la ajn subtora radiko sirita tigo, kies malsupra flan=' 

ko aparas radikoj. 
  

     
     

   


